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Van de directie

U heeft in uw familie en uw omgeving vast al veel mensen een
goed nieuwjaar gewenst.
Namens het team wil ik u ook een mooi en gezond 2019
toewensen.
Voor mij wordt 2019 een bijzonder jaar. Op het einde van het
schooljaar bereik ik mijn AOW gerechtigde leeftijd en zal ik
afscheid nemen van het onderwijs. In de loop van deze maand
zal mw. Els van Elderen, lid van het college van bestuur, met
het team de sollicitatieprocedure bespreken. Uiteraard zal ik u
informeren over het tijdspad en de stappen die genomen gaan
worden.
Vooralsnog ben ik gisteren weer met veel plezier aan het werk
gegaan en zal ik mijn uiterste best doen om de school zo goed
mogelijk over te kunnen dragen aan mijn opvolger.

Ria van der Horst
Directeur

Proosten op het nieuwe jaar

Dit bericht is van cultuur
coördinator van het
basisonderwijs van de gemeente
Zuidplas.
Opnieuw een bijzonder Nieuwjaarsconcert in theater Swanla
met TOBIAS en zijn kameel
Opnieuw een bijzonder Nieuwjaarsconcert in Swanla. Met het
Symfonie Orkest Midden Holland (SOMH). Dit jaar met, voor
de pauze, een blazersensemble van SOMH. Zij spelen de delen
1 en 2 van het divertimento van Mozart. Lichte en vrolijke
klassieke muziek, passend bij de start van het nieuwe jaar. De
verschillende onderdelen zullen afgewisseld worden met korte
dansen door leerlingen van Explosion Dance.
Na de pauze het verhaal van ‘Tobias en zijn kameel’ met nu
met strijkers, blazers, keyboard en slagwerk en …dans van
leerlingen van Explosion Dance. Tobias en zijn kameel, een
muzikaal sprookje, naar het gelijknamige boek. Korte
familievoorstelling voor kinderen van 6-10 jr. en hun
(groot)ouders. Alle kinderen ontvangen gratis het boek,

van de muziek via het soundboard op de smartphone. Een
origineel en boeiend verhaal over de ondernemende en
eigenzinnige Tobias, die op zijn kameel door de wereld trekt.
Hij beleeft veel avonturen, ontmoet bijzondere mensen, leert
sterren lezen op de school der wijzen en keert terug met zijn
kameel voor een bijzondere en spannende ontknoping van het
verhaal met een speelse versie van de kerstboodschap.
Uitgevoerd door Peter Lems, auteur/verteller. Kinderen uit
Gouda acteren (van het jeugdtheaterhuis, musicalschool
Mirakel, scholen Casimir en 't Palet); kinderen dansen
(dansschool Explosion) en een orkest van 11 musici van het
Symfonieorkest Midden Holland speelt de muziek, (evenals de
choreografieën) speciaal voor deze voorstelling geschreven. De
combinatie van een boeiend verhaal, vertelkunst, kinderen, die
acteren en dansen en live muziek zorgt voor een fascinerende
voorstelling, die de kinderen nog lang zal bijblijven. Mede ook,
omdat ze het boek als geschenk meekrijgen en thuis kunnen
nagenieten.

Gefeliciteerd
08 januari:

Christijan

groep 8

10 januari:

Fenne

1-2 Blauw

Sofia

groep 8

Djefano

groep 6

11 januari:

Welkom
Ray en Nia gaan naar 1-2 Rood

Rosalie naar 1-2 Geel
Mila gaat naar groep 3
Luciano gaat naar groep 5

